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 | 1חשד לטרפות באיטליז "מעדני בשר עובד" ביקנעם עילית
בביקורת שנערכה בבית העסק "מעדני בשר עובד" רח' התעשייה  7יוקנעם עילית על
ידי ממונה על כשרות מפעלי הבשר ברבנות הראשית לישראל ומפקח היחידה הארצית,
נמצאו חלקי בשר ממקור לא ידוע אשר עורר את חשד המבקרים לגבי כשרותם .בבדיקה
שנערכה ע"י מנקר מוסמך נמצא כי לפחות אחד מהמוצרים לא נוקר כראוי וחשוד כטרף
ועל כן מדובר בהכשלה חמורה.
לאור הממצאים החמורים הושעתה תעודת הכשרות באופן מיידי מבית העסק ובעל
העסק זומן לשימוע.
צרכנים אשר רכשו בשר מבית העסק "מעדני בשר עובד" יקנעם והשתמשו בבשר יעשו
שאלת רב כיצד עליהם לנהוג.
ידע הציבור וייזהר!
 | 2בשר טרף שווק בטעות במארז כשר
בעקבות ערנות של משגיח כשרות ברבנות נהריה ,נחשפה תקלה חמורה של מפעל
'קנלונס' באורוגוואי אשר ארז בתוך קרטון עם סימון כשרות ,בשר ללא ציוני כשרות
עם סימונים בשפות זרות .הבשר מסוג מכסה הצלע בקר קפוא (מס'  )7יובא ושווק על
ידי חברת היבוא ש.י.ל.ה .סחר וקירור בע"מ מאזור תעשיה צריפין ומתייחס לתאריך
ייצור  6.3.2017ותאריך פג תוקף . 4.6.2018
עם היוודע התקלה ביצעה חברת ש.י.ל.ה .בדיקה מקיפה וב"ה לא נמצאו קרטונים נוספים
של מוצר זה עם תקלה דומה ,למעט הקרטון הבודד שנמצא על ידי המשגיח .עם זאת ועל
מנת למנוע תקלה אנו מבקשים בהזדמנות זו מכל המשגיחים להגביר ערנות וליישם את
הנוהל הדורש בדיקת מוצרי הבשר הנקלטים ובכך למנוע מכשול מהציבור .יובהר בזאת
כי אין לפסול בעקבות הודעה זו תוצרת של חברת ש.י.ל.ה .בעלת תעודת כשרות בתוקף
המסומנת כנדרש.
 | 3חשש לטרפות בגבעה הצרפתית
בביקורת של מפקח היחידה הארצית בבית העסק "מיסטר שווארמה" ,השוכן ברחוב
ההגנה  21בשכונת הגבעה הצרפתית ירושלים ,נמצא כי בית העסק מוצג ככשר
באמצעות פרסומים שונים ,בעוד למקום אין תעודת הכשר מטעם הרבנות ירושלים ואף
נמצאו במקום ממצאים המעלים חשש ממשי לרכישת בשר שאינו כשר .אין להסתמך על
מצגי הכשרות של עסק זה .ידע הציבור ויזהר!
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 | 4בשר ללא הכשר במסעדת "תרנגול" בקיבוץ גליל ים
בביקורת שגרתית שנערכה על ידי הרבנות האזורית חוף השרון בבית העסק "תרנגול"
בקיבוץ גליל ים נמצאו חלקי עוף ללא זיהוי כשרותי .בעקבות הממצאים הושעתה תעודת
הכשרות מהעסק על ידי הרבנות האזורית ובעל העסק זומן לשימוע .ידע הצבור ויזהר!

 | 5ספגטי העשוי מדג דיונון הוצג ככשר
המוצר "ספגטי חום כהה" המיובא ע"י "דוקא יבוא יצוא בע"מ" מוצג ככשר אך התברר
כי הוא מיוצר מרכיכות של דג דיונון .כל מוצרי הפסטה המיובאים על ידי היבואן "דוקא
יבוא יצוא בע"מ" ,לא קיבלו את אישור מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל
במהלך בדיקה שגרתית של מערך ההשגחה ברבנות גוש עציון לצורך תיקוף מוצרי היבוא
המשווקים באזור ,נמצא כי על גבי המוצר "ספגטי חום כהה" המיוצר על ידי 'פסטה
זארה' איטליה ,מיובא ע"י "דוקא יבוא יצוא בע"מ" רח' ה תעשייה  5ערד ,ומוצג ככשר
פרווה באישור הרבנות הראשית לישראל ,מסומן כי הוא מכיל רכיבים מדג דיונון הטמא
ואסור באכילה.
בבדיקה במחלקת היבוא ברבנות הראשית נמצא כי כל מוצרי הפסטה הנ"ל המיובאים על
ידי היבואן "דוקא יבוא יצוא בע"מ" מרח' התעשייה  5ערד ,לא קיבלו את אישור מחלקת
היבוא ובתוכם המוצר "פידליני" המסומן כמיוצר על ידי אותו יצרן ומיובא על ידי היבואן
הנ"ל ,מוצג גם הוא ככשר פרווה באישור הרבנות הראשית לישראל.
מעדכון שהתקבל מאת הרב יוסף חדד ממילאנו איטליה נמסר כי המוצר "ספגטי חום
כהה" אינו מיוצר במפעל הרשום על התווית כאתר הייצור  -אלא במפעל אחר שאינו
כשר .ידע הציבור ויזהר!
ממידע הקיים בידינו נראה כי ככל הנראה המוצר מופץ בין השאר גם בעסקים שאין
ברשותם תעודת הכשר ועל כן נא להפיץ מידע זה לכלל הציבור על מנת להסיר מכשול.
 | 6חלק ממוצרי "פרינגלס" אינם כשרים
נמצאו חטיפי תפוחי אדמה במותג 'פרינגלס' ,המיוצרים על ידי ווימבל מנופקטורינג
בלגיה המיובאים על ידי היבואן 'דוקא יבוא יצוא בע"מ' מוצגים ככשרים ללא שקיבלו
את אישור מחלקת היבוא.
נמצאו משווקים המוצרים "חטיפי תפוחי אדמה" ו"חטיפי תפוחי אדמה בטעם פפריקה"
במותג 'פרינגלס' ,המיוצרים על ידי ווימבל מנופקטורינג בלגיה ומיובאים גם הם על ידי
היבואן 'דוקא יבוא יצוא בע"מ' מרח' התעשייה  5ערד ,תוך הצגתם ככשר פרווה ללא ציון
נותן הכשר כלשהו.
בבדיקה במחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל נמצא כי מוצרים אלו לא קיבלו את
אישור המחלקה .כנגד היבואן ינקטו אמצעים כחוק .ידע הציבור ויזהר.
יובהר כי עדכון זה אינו לגבי חטיפי 'פרינגלס' כשרים המיובאים מארה"ב עם כשרות כחוק.
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 | 7חשש לזיוף כשרות במוצרי "קדבורי"

מספר מוצרי "קדבורי דאיירי מילק" המיוצרים על ידי "מנדלז" ברמינגהאם  -אנגליה
ומיובאים על ידי יבואנים שונים נמצאו מוצגים ככשרים למרות שלא קיבלו הכשר
מגופי הכשרות
לאחרונה נמצאו משווקים בארץ המוצרים "קדבורי דאיירי מילק  -ביצת שוקולד במילוי
קרם וניל ושוקולד ציפס קרמי עם כפית" וכן "קדבורי דאיירי מילק  -ביצת שוקולד
במילוי קרם בטעם שוקולד עם כפית" מסוג  egg 'n' spoonהמיוצרים על ידי "מנדלז"
ברמינגהאם  -אנגליה ומיובאים על ידי יבואנים שונים וביניהם "בראל אלון בע"מ",
"פרימיום שיווק עמוס דיארי" ו"רויאלטי שוויצריה הקטנה בע"מ" המוצגים ככשרים
בהשגחת גופי כשרות שונים ובאישור הרבנות הראשית לישראל .מבדיקה שנערכה עם
גופי הכשרות נמצא כי מוצרים אלו לא קיבלו את הכשרם ועל כן אין להם כל אחריות לגבי
כשרותם .יש להסיר מוצר זה מן המדפים ולהחזיר לספקים .יש לציין כי ליצרן הנ"ל ישנם
מוצרים אשר קיבלו את אישור הרה"ר לישראל ועל כן יש לוודא לגבי כל מוצר האם קיבל
את אישור מחלקת היבוא אם לאו.
 | 8חשש לזיוף כשרות של המשקה "טקילה פטרון גראן בורדאוס"
משקה "טקילה פטרון גראן בורדאוס" המיוצר על ידי "פטרון ספיריטס מקסיקו"
המיובא על ידי חברת י.ד .עסקים בע"מ הוצג תחת זיוף כשרותי.
לאחרונה נמצא המוצר "טקילה פטרון גראן בורדאוס" המיוצר על ידי "פטרון ספיריטס
מקסיקו" המיובא על ידי חברת י.ד .עסקים בע"מ מוצג ככשר בהשגחת וועד הכשרות
של הקהילה האשכנזית במקסיקו ובאישור הרבנות הראשית לישראל (אישור כשרות
שמספרו  .)40775מבדיקה עם וועד הכשרות של הקהילה האשכנזית במקסיקו נמסר
כי המוצר לא קיבל את כשרותם ועל כן אין להם אחריות לגבי כשרותו .לאור זאת
המוצר אינו מאושר לקליטה במקומות המושגחים ובמקביל נערכה מחלקת היבוא לתיקון
התעודה.
 | 9דם בביצים
לאחרונה משווקות בארץ ביצים מיובאות בעלות גוון חום .בחלק מביצים אלו גוון החלמון
נוטה לאדום ויש המדמים שהוא דם ,אולם היות וגוון זה נמצא בשכיחות גבוהה אפשר
להקל כיון שזהו גוון הביצים ואינו דם.
יש לציין כי בביצים אלו אכן ישנה שכיחות גבוהה יותר של דם ועל כן יש לבדוק ביצים
אלו היטב.
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 | 10עדכון בדבר בשר "גספר" המיובא מצרפת

בהמשך להנחיית אגף הכשרות הארצי למשגיחי הרבנויות המקומיות בהתייחס לבשר
מצונן /קפוא מסוג "רבע טלה טרי גספר" (רבע שלם ,רבע מפורק בוואקום ,נתחים)
ממפעל " SVAויטרה ויאנדה" ,המיובא ארצה על ידי חברת "נטו מלינדה סחר בע"מ"
מקרית מלאכי בהשגחת הרבנות הראשית לישראל ובד"ץ בית יוסף  -חלק למהדרין,
אשר בחלקו נמצא שלא נוקר כראוי  -התבצעו פעולות נמרצות לאיתור התוצרת ,איסופה
ותיקונה תוך שיתוף פעולה של נציגי החברה ובד"ץ בית יוסף עם הרבנות הראשית
לישראל .מדיווח שהתקבל מגורמי ההשגחה עולה כי במקביל לפעילות זו כבר יובאה
ארצה תוצרת חדשה מתאריכי ייצור שלאחר  26.01.18אשר נבדקה בקפידה ע"י מנקרים
מומחים אשר אישרו את כשרות התוצרת ,כך שכיום התוצרת הנמכרת ברשתות השיווק
מאושרת.
ככל שתימצא תוצרת אשר יוצרה עד לתאריך הנ"ל שלגביה יתעורר חשש ,מתבקשים
המשגיחים להתייעץ עם הרב המקומי או עם מנקר מומחה על מנת לוודא כי הבשר מנוקר
כראוי.
ברצוננו להבהיר כי הודעתינו זו מתייחסת אך ורק לפריט המצוין לעיל ולא לכלל התוצרת
המיובאת ע"י החברה אשר הינה תחת כשרות מוסמכת כדת וכדין.
 | 11בדיקת מעבדה חשפה – נגיעות חמורה של חרקים בריבה
במסגרת בדיקת מעבדה שנערכה למוצר "קונפיטורה פטל אדום" תאריך ייצור
 22.11.2017בר קוד  729001447219המיוצר ע"י חב' "דגירמנגי גידה סאן ותיק לטד.
אס .טי .איי" א"ת מאורגן שניגזיאנטפ תורכיה ומיובא על ידי חב' דין שיווק וקליה בע"מ
ממודיעין נמצאו ממצאים חמורים של נגיעות ובכלל זה  :זחל חיפושית ,שני תריפסים
בוגרים ,נימפת חיפושיות  ,זבובון ,אקרית ,ושני חרקים לא מזוהים .סוגיית מתן הכשר
לריבות מפירות יער נמצאת כיום בגיבוש מתקדם ובקרוב עומדים לצאת עם הנחיות
ליבואנים.
ידע הציבור ויזהר.
 | 12נמצאו גבינות מיובאות ללא אישור הרבנות הראשית לישראל
בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצאו מוצעות למכירה גבינות ללא אישור הרבנות
הראשית לישראל.
גבינת "ברי מחלב עיזים" המיוצרת על ידי אוריאל צרפת ומיובאת על ידי א .סיימן סחר
בע"מ הרצליה ,מוצגת ככשרה חלבי לאוכלי חלב נכרי משעת עשייה ,הרב א .רלב"גK ,
משולש  .D -וכן "גבינת שמנת קרם צ'יז" המיוצרת על ידי אלוויר ארה"ב ומיובאת על ידי
א .סיימן סחר בע"מ הרצליה ,מוצגת ככשרה חלבי לאוכלי חלב נכרי  .OU-Dהמוצרים לא
קיבלו את אישור הרבנות הראשית לישראל.
בזכות ערנות של משגיח כשרות נמרץ ,נמצא כי שווקה למעדניית המרכול עליו השגיח
גבינה קשה למחצה "פול אפי" מאזור נורמנד מצרפת (ברקוד )7290004982379
ללא ציון כשרות מטעם הרה"ר לישראל .יש לוודא כי הגבינה אינה משווקת במרכולים
המושגחים ,ובמידה וכן  -יש להסירה מהמדף ולהחזירה לספק.
יודגש כי הרבנות הראשית אינה מאשרת גבינות מחלב נכרי המיוצרות בהשגחה משעת
העשייה בלבד.
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 | 13זהירות  -נמצא משווק ברוקולי למהדרין אך ללא פיקוח הלכתי בנושא חרקים
לאחרונה נמצא משווק המוצר ברוקולי במותג "מרינה"  -נארז ע"י חן רזיאל מושב
עזריקם ומשווק על ידי "מרינה פטריות הגליל" מוצג ככשר בהשגחת הרבנות בני עייש
ובאמצעות סמל "הכשרות למהדרין הגר"י אפרתי שליט"א" בעוד על תווית המוצר מצוין
כי המוצר אינו מפוקח הלכתית בנושא חרקים .יובהר כי מוצר זה אינו למהדרין ואינו
מפוקח מחרקים ועל כן אין לקלוט אותו במקומות המושגחים.
 | 14נמצאו אריזות זהות לדגי טונה כשרים ושאינם כשרים
בביקורת של רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי בעסק מושגח נמצא כי שווקו לעסק
נתחי טונה ללא עור מעובד וקפוא מווייטנאם ,המיובאים על ידי חברת "טבע ים שיווק
בע"מ" ,חלקם עם ציוני כשרות וחלקם ללא ציוני כשרות ,אשר נושאים את אותו מספר
ברקוד.729001679355 :
נציג החברה הונחה לעצור את שיווק המוצרים ללא הכשרות לעסקים המושגחים ,וכן
ליצור בידול כראוי בין מוצרי הטונה המושגחים ובין אלה שאינם נושאים ציוני הכשר .גורמי
ההשגחה נקראים להיות ערניים לסוגיה ,ולאשר קליטת סחורה רק של מוצרי טונה עם
ציוני כשרות כחוק ולאחר בדיקה שיש תעודת כשרות למוצרים.
 | 15פיפוס טנא עומרים  -מצג כשרות בניגוד לחוק
מפניות שהתקבלו במשרדי היחידה הארצית לאכיפת הונאה בכשרות עולה כי בית העסק "פיפוס" השוכן ברח'
הגבעה  4ביישוב טנא עומרים מוצג ככשר בהשגחת הרב אלחנן תורג'מן שליט"א מורה הוראה וחבר ועד בד"צ
הידורים ,ללא שיש ברשות העסק תעודת כשרות כחוק.
יובהר כי הרב אלחנן תורג'מן אינו מוסמך לתת כשרות ,ובד"צ הידורים אינו מוכר ואינו מוסמך לתת כשרות .ידע
הציבור ויזהר!
 | 16רענון הנחיות סימון מוצרים כשרים
הננו להביא לידיעת כת"ר כי יצרן המבקש לשווק את מוצריו ככשרים ,מחויב לציין את שם הרבנות המוסמכת – נותנת
ההכשר וזאת בהתאם לסעיף ( )9לחוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג –  .1983פרטים בדבר סימון הכשרות ניתנים
לקביעה ע"י מנהל מחלקת הכשרות הארצית בהתאם לסעיף ( )3לתקנות איסור הונאה בכשרות (תעודות הכשר)
התשמ"ט – .1988
בהתאם להחלטת ועדת הכשרות של הרבנות הראשית לישראל בעבר ,ציון הכשרות של הרבנות המקומית יהיה
באופן בולט ובאותו מיקום ובאותו גודל של כל גוף השגחה אחר ,ככל שישנו.
לאור פניות שונות וכפי שגם פורסם בעבר ,אנו מבקשים מהרבנים המקומיים להקפיד כי ציון הכשרות וסיווג המוצר
(פרווה/חלבי/בשרי/כשר לפסח וכדו') יסומן באופן בולט על גבי תוויות המוצר לטובת כלל הצרכנים ועל מנת למנוע
מכשול אפשרי .בהקשר זה נציין כי גם התקן הישראלי ( )1145קובע כי גודל ציון הכשרות יהיה בהתאם לתקן.
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 | 17אצות דפי נורי נגועים

במשרדי אגף הכשרות הארצי מצטברות תלונות רבות על נגיעות של סרטנים ושרצים
שונים בחלק מסוגי האצות השונים ובכללם דפי נורי לסושי המיובאות ארצה ממפעלים
שונים ,על אף שמוצרים אלו נושאים ציוני כשרות על גבי אריזתם.
נושא זה נדון מס' פעמים בישיבות מועצת הרבנות לישראל ואגף הכשרות הארצי,
והתקבלה החלטה כי ייצור האצות המיובאות ייעשה רק בייצור מיוחד ובפיקוח משגיח
למניעת הימצאות שרצים שונים באצות .אגף הכשרות נערך ליישום ההחלטה.
עד ליישומה בפועל של החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל נדרשים נותני הכשרות
בעסקים בהם משתמשים במוצרים אלו ,לבדוק כל דף ודף על ידי משגיחים הבקיאים
בבדיקת האצות למניעת הימצאות שרצים בהם .במקביל היבואנים ידרשו להיערך גם
הם ליישום החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל.

מוצרים מיובאים ללא אישור הרבנות הראשית לישראל
ממחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל נמסר כי המוצרים המיובאים המפורטים נמצאו משווקים ללא שקיבלו את
אישור המחלקה:
משקה קוקה קולה ,מיוצר על ידי אייץ' אם בי סי ,פולין מיובא על ידי שירין שיווק יצחק
שדה  6בת ים טל'  054-5448777מוצג ככשר פרווה בהשגחת משולש  Kובאישור
הרבנות הראשית לישראל.
עלי גפן ממולאים באורז במותג  AVELמיוצרים על ידי אסמה קונסרבסיליק גידה איזמיר
טורקיה מיובא על ידי "אייל אייכנר מושב חרב לאת" מוצג ככשר פרווה בישול ישראל
בהשגחת חוג חתם סופר בני ברק ובאישור הרבנות הראשית לישראל.
כרוב כבוש המיוצר על ידי אגרוסיק ורשה פולין מיובא על ידי כ .נועם סוכנויות שיווק מזון
בע"מ מושב בני דרום מוצג ככשר פרווה בהכשר הרבנות וורשה פולין ובאישור הרבנות
הראשית לישראל
לאחרונה נמצא משווק המוצר "עוגיות במילוי קרם אגוזי לוז" במותג 'שופרסל' המיוצר על
ידי ויצ'נזי ,ורונה איטליה ומיובא על ידי שופרסל בע"מ ,מוצג ככשר חלבי אפיית ישראל
ללא חשש חדש בהשגחת וועד הכשרות  OUובאישור הרבנות הראשית לישראל .המוצר
לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל .אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים.

אין לקלוט מוצרים אלו במקומות המושגחים ויש להחזירם לספקים
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הסרות כשרות
•בבאר שבע הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים:
•מיי קפה רח' רגר 11
בבת ים הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים:
עמוס הבאגט הלוהט ,רח' גנרל קניג 3
•בזיכרון יעקב הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים:
אניס ,רח' הנדיב 19
•בירושלים הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים:
חנה'לה אופה קטנה רח' קוסטה ריקה
•בכפר סבא הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים:
בפלו ויצמן 43
•במועצה האזורית עמק לוד הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים:
"בית הבד" רח' הגפן  ,105צפריה
•במועצה האזורית שדות נגב הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים:
ממפעל המאפים זוגלובק בעקבות סגירת המפעל.
•בנתיבות הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים:
פינת השחר ,רח' סיני
•פלאפל הכרם ,רח' ברית כהונה  14/16בעקבות סגירת העסק
•בעפולה הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים:
צופסטיקני ,הנשיא 17
•בצפת הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים:
מזנון שמיאב רוזמרין בבית הרפואה זיו
•בראש העין הוסרה הכשרות מהמקומות הבאים:
מפגש הככר ,רח' המרץ 5

הודעות
•ירושלים :מרבנות ירושלים נמסר כי העסקים הבאים אינם עומדים תחת השגחתה:
•אולמות -
 אולם אירועים בשערייך ,רח' יפו  212פינת שרי ישראל אולם אירועים גוטניק ,רח' בית הדפוס אולם אירועים לה גונדולה רח' יד חרוצים 22•בתי אוכל -
  ,Red whiteרח' ינאי 3 בגאט הפעמון ,רח' יעקב פת 91 ברביקיו ,המקובלים  1הרובע דגי החומה ,מ"מ הר חומה אליהו קורן 29 טעם תם ,יפו 151 לאפה  ,20הגננת  238גילה מאי פיצה ,קניון רמות רמות ב' מאפיית נחמה ,כנפי נשרים 31 מעיין  ,2000שד' משה דיין פסגת זאב ציון הגדול ,קניון רמות קל משקאות ,אזוה"ת עטרותעדכון כשרות מס' 2
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•בת ים :הופסקו שירותי הכשרות העסקים הבאים:
 אולם שמים כחולים שד' בן גוריון ,עקב סגירת העסק בית קפה רולדין שד' בן גוריון ,לבקשת בעל העסק•כפר סבא :הופסקה ההשגחה בבתי העסק הבאים:
 אפונה וגזר ,תל חי 40 באלי חומוס ,וייצמן 62 בית בכפר ,בן יהודה 71 גלידה פרדו ,התע"ש 14 יול ,קניון ערים -קפה קפה ,דוד אלעזר  8קניון הירוקה

•מועצה האזורית שדות נגב:
מרבנות המועצה האזורית שדות נגב נמסר כי מפעל חסלט עלי קטיף עבר מתחום אחריותה לתחום השיפוט של
רבנות נתיבות.
•נתניה:
רבנות נתניה מודיעה כי אטליז-קצביה "י.מ .גבריאל איכות הבשר" ברח' המסגר  14אזוה"ת ישן נתניה אינו עומד
תחת השגחתה והבשר והמוצרים הנמכרים במקום אינם תחת פיקוחה
•קרית מוצקין :הרב דוד מאיר דרוקמן שליט"א רב העיר קרית מוצקין מסר כי אינו מעניק כשרות/תעודת כשרות
לעסקים הבאים:
 ג'לטו פז ,מוהליבר  14קרית שמואל הפלאפל של דידי ,קדושי השואה  11קרית שמואל השוק של אודליה ,מוהליבר  14קרית שמואל פיצה פלוס מכולת ומאפיה ,שפירא  16קרית שמואל פלאפל הגאולה•קרית שמונה:
מרבנות קרית שמונה נמסר כי הופסקה השגחתם על מסעדת דגי דפנה בקיבוץ דפנה.

בכבוד רב

בברכת התורה והארץ

הרב יעקב סבג
ראש אגף כשרות

רפי יוחאי
מנהל היחידה הארצית
לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם
ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס העכשווי של כל מוצר או בית עסק
העתקים :הרה"ג יצחק יוסף שליט"א  -הראשון לציון והרב הראשי לישראל | הרה"ג דוד לאו שליט"א  -הרב הראשי לישראל | הרב דוד אזולאי
 השר לשירותי דת | הרב משה דגן  -מנכ"ל הרה"ר לישראל | עו"ד הראל גולדברג  -היועץ המשפטי לרה"ר לישראל | עו"ד יעקב אלתר  -דוברהרבנות הראשית לישראל |רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי.
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